
152/2021.(III.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

kérelmező ügyfél részére 2021. március 1. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő 

időszakra 45.000, - Ft, azaz negyvenötezer 00/100 forint összegű rendkívüli települési 

támogatást állapítok meg. 

 

A támogatást előre, havi egyenlő részletekben az alábbiak szerint kell kifizetni: 

a) 15.000,- Ft a határozat kézhezvételét követően, 

b) 15.000,-Ft április hónapban 2021. április 5-ig, 

c) 15.000,-Ft május hónapban 2021. május 5-ig. 

 

Megkeresem a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Előadóját, hogy a támogatást a határozat 

véglegessé válását követően a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozója részére 

fizesse ki a hivatal házipénztárában. 

 

Felkérem a Pétfürdői Gondozási Központ családgondozóját, hogy gondoskodjon 

személyesen a kérelmező részére gyógyszer, élelmiszer, tisztító- és tisztálkodószerek 

vásárlásáról, és a vásárlás igazolásáról szóló számlával a készpénz felvételétől számított 

15 napon belül számoljon el a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban.  

 

Az elmaradt pénzfelvételre családgondozónak a végleges határozat kézhezvételétől számított 

hat hónapon belül van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

 

 

153/2021.(III.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxx szám alatti lakos 

kérelmező részére 2021. március 1. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő időszakra 

45.000, - Ft, azaz negyvenötezer 00/100 forint összegű rendkívüli települési támogatást 

állapítok meg. 

 

A támogatást előre, havi egyenlő részletekben az alábbiak szerint kell kifizetni: 



a)  15.000,- Ft a határozat kézhezvételét követően, 

b) 15.000,-Ft április hónapban 2021. április 5-ig, 

c) 15.000,-Ft május hónapban 2021. május 5-ig. 

 

Megkeresem a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Előadóját, hogy a támogatást a határozat 

véglegessé válását követően fizesse ki kérelmező részére a hivatal házipénztárában. 

 

Az elmaradt pénzfelvételre a végleges határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül 

van lehetősége a hivatal pénztárában, ügyfélfogadási időben. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

 

 
154/2021.(III.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 

polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 

 

A Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi közművelődési szakmai tevékenységéről szóló 

beszámolót e l f o g a d o m. 

 
 

 

155/2021.(III.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 

polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdés b) pontja alapján a Pétfürdői 

Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi Közművelődési munkatervét, valamint annak 

részeként az éves szolgáltatási tervét jóváhagyom. 

 

Határidő: a) a határozat megküldésére: 2021. március 10. 

                  b) a szolgáltatási terv helyi közzétételére: 2021. március 15. 

Felelős:  a) pontért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

               b) pontért: Angeli Katalin intézményvezető 

 
 

https://uj.jogtar.hu/


 

156/2021.(III.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 

polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 

a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam: 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint a Pétfürdői 

Közösségi Ház és Könyvtár  

a) 2020. évi Könyvtári szakmai beszámolóját  

b) 2021. évi Könyvtári szakmai munkatervét   

elfogadom. 

 

Felkérem az Intézmény Vezetőjét, hogy az elfogadott munkatervet és beszámolót 

küldje meg a megyei hatókörű városi könyvtár részére. 

 

Határidő: a) a határozat intézmény részére történő megküldésre: 2021. március 10. 

       b) a munkaterv és beszámoló megküldésére: 2021. március 15. 

Felelős: a) pontért: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

   b) pontért Angeli Katalin igazgató 
 

 

 

157/2021.(III.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - a képviselők vélemények 

kikérésével - az alábbi határozatot hoztam: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 

felhatalmazás, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1)-(4) 

bekezdésében foglalt előírások alapján az óvodai beíratások időpontját a határozat 

mellékletét képező „Közlemény” közzétételével 

2021. április 20. (kedden)          8.00 órától  16.00 óráig 

2021. április 21. (szerdán)         8.00 órától  16.00 óráig 

határozom meg. 

A hirdetmény közzétételének helye:  

a) a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája,  

b) az önkormányzat honlapja,  

https://uj.jogtar.hu/


c) a Pétfürdői Közösségi Televízió képújsága,  

d) a Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda hirdetőtáblája.  

 

Határidő a közzétételre: 2021. március 15.  

Felelős    az a-b) pont szerinti közzétételért: Szabóné Czifra Melinda jegyző, 

    a c) szerinti közzétételért: Angeli Katalin főszerkesztő 

    a d) pont szerinti közzétételért: Porogi Lajosné óvodavezető 

 

 

157/2021.(III.1.) számú képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

„K Ö Z L E M É N Y 

 

a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó  

óvodai beíratások idejéről és módjáról 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodás korúak beíratása a következő időpontokban lesz: 

 

Beiratkozás időpontja:    2021. április 20. (kedd)      8.00 órától  16.00 óráig, 

                                           2021. április 21. (szerda)      8.00 órától  16.00 óráig. 

 

Az intézmény neve és helye:         Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda 

                                                       8105  Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 17. 

 

Az óvoda felvételi körzete: Pétfürdő nagyközség teljes közigazgatási területe 

Az óvodai nevelési év tartama: 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. 

                  

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntésről az óvoda vezetője írásban – a felvételi 

kérelem elutasítása esetén az indokolást és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó 

tájékoztatást is tartalmazó határozat megküldésével – értesíti a szülőt legkésőbb 2021. 

május 20-ig. 

 

Az óvodavezető döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától  

számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz, azaz 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületéhez.  

 

A Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda alapító okirata értelmében jogosult az integráltan 

nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére. 
 

Az óvoda a körzetében életvitelszerűen lakó gyermekeket köteles felvenni. A másik óvoda 

körzetéből jelentkező gyermekeket a beíratás során az óvoda várakozó listára veszi fel. 

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 

folyamatos.  

 

A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben 

történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési 



önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben 

meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek 

abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 

kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.  

 

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét 

szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 

negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási 

hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való 

részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.  

 

Ezért jelentkeznie kell annak a szülőnek is, akinek a gyermeke 2021. augusztus 31. napjáig 

a negyedik életévét betölti és eddig nem járt óvodába, illetve az óvodába járási 

kötelezettségét a negyedik életév betöltéséig családi napköziben teljesítette. 

 

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év 

közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt 

vehessen az óvodai foglalkozásokon. 
 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó 

határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a járási hivatalt. A napi négy 

órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha 

gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles 

értesíteni az óvodavezetőt. 

 

A járási hivatal figyelemmel kíséri a szülő kötelességének teljesítését, hogy biztosítsa a 

gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az 

óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget 

kötelességének. 

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 

óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem 

íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el. 

 

A járási hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerinti adatokat a tárgyév március elsejéig küldi 

meg a kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. A hivatal április 16-áig értesítést 

küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik. 

 

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok: 

- a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártyája,  

- a szülő (gondviselő) személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártyája, 

- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény,  

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat (jogosultság fennállása 

esetén).  

 



Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben gondoskodjanak a gyermekek 

beíratásáról a jelen közleményben foglaltak szerint.  

                                                                                                               Képviselő-testület” 
 

 

 

158/2021.(III.1.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - a képviselők támogató 

véleménye ismeretében - az alábbi határozatot hoztam: 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete búcsúzik a 2021. február 25-én 

elhunyt Pekker Józseftől. 

A Képviselő-testület emlékét megőrizve Pekker Józsefet saját halottjának tekinti. 

 

A temetés költségeit a számlák alapján a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére 

biztosítom  

A határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet módosításánál figyelembe veszem. 

 

Határidő  a költségvetési rendelet módosítására: 2021. június havi ülés 

Felelős:  Horváth Éva polgármester 

 


